ZÁPIS č. 12
Z RIADNEHO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY TASR
20.decembra 2012 so začiatkom o 15.00 h.

Prítomní členovia správnej rady: Vladimír Masár, Peter Alakša, Boris
Chovanec, Ján Sand, Eliška Holásková,
Ospravedlnený :
Hostia: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ TASR
Miesto konania: Bratislava, Lamačská cesta 3, TASR
Rokovanie v zmysle čl. 3, 5 ods. 1 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady
zvolal a viedol predseda SR TASR Vladimír Masár. Konštatoval, že rada je
uznášania schopná v plnom počte a navrhol program zasadnutia:
Program:
1/
2/
3/
4/

Vyhodnotenie roka 2012 v agentúrnom spravodajstve
Business plán k podnikateľskému zámeru TASR
Očakávané dominanty v agentúrnom spravodajstve v roku 2013
Rôzne

UZNESENIE č. 43/2012:
Členovia rady schválili program zasadnutia:

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

1 / Vyhodnotenie roka 2012 v agentúrnom spravodajstve

Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi TASR, aby odprezentoval
predložený materiál – Vyhodnotenie roka 2012 v agentúrnom spravodajstve.
Generálny riaditeľ konštatoval,že rok 2012 bol z pohľadu spravodajského úseku
veľmi náročný aj po stránke množstva aktualít a podujatí, ale aj po stránke ich
dôležitosti. Napriek tomu si TASR plnila svoju funkciu vyplývajúcu zo zákona a nad
jeho rámec prinieslo spravodajstvo niekoľko zaujímavých počinov. Potom podrobne
rozobral činnosť jednotlivých redakcií .
Domáca redakcia:
Celé úsilie domácej redakcie v prvom štvrťroku 2012 smerovalo k tomu, aby
dôsledne a kvalitne pokryla predvolebné obdobie, volebný deň a presne zmapovala
aj dianie po voľbách. V súvislosti s voľbami pripravila domáca redakcia tri témy
TASR. Prvou bol odpočet vlády, kde spracovali hodnotenie rezortov odchádzajúcich
ministrov a zástupcov opozície. Potom nasledovali predvolebné rozhovory.
Vzhľadom na historicky najvyšší počet strán, ktoré kandidovali v parlamentných

voľbách, robili redaktori rozhovory s volebnými lídrami strán, ktoré sa objavovali
v rámci výskumu preferencii troch agentúr MVK, Focus a Median. Tieto rozhovory sa
ukázali ako veľmi úspešné, pretože väčšinu z nich v plnom znení prevzali
spravodajské webové portály. Celkovo sa spravodajstvo počas volieb riadilo
princípmi : vyváženosťou, korektnosťou, transparentnosťou a overovaním informácií.
Po skončení volieb redakcia pozorne sledovala rokovania politických strán
a vytváranie vlády. Prinášala zároveň informácie aj o personálnom zložení kabinetu,
kde TASR ako rýchly, dôveryhodný a exkluzívny zdroj citovali často všetky médiá.
Čo najkomplexnejšie sme zároveň informovali aj o programovom vyhlásení nového
kabinetu v rámci špeciálnej témy.
TASR sa darilo prinášať aj viacero vlastných a investigatívnych tém, ktoré sme mali
exkluzívne a ťažili z nich aj iné médiá. Okrem už spomínanej politiky sa nám darilo
v tomto smere v oblasti zdravotníctva a krimi tém. Najviac zarezonovali materiály
o obchodovaní s tkanivami mŕtvych slovenských občanov a ich vývoze do zahraničia
a o tom, že predstavitelia finančnej skupiny Penta žalovali Facebook a niektoré
webové portály.
Významné výročie 20 rokov od rozdelenia ČSFR sme si pripomenuli v rámci
dvojmesačného projektu, keď sme v mesiacoch október, november priniesli deväť
exkluzívnych rozhovorov s aktérmi tohto historického obdobia.
Naďalej pokračujeme aj v dlhodobých spravodajsko publicistických projektoch, akými
sú Mestá a obce a seriál rozhovorov Osobnosti: tváre, myšlienky. Oba sú často
zdrojom inšpirácie aj pre iné médiá, predovšetkým weby alebo regionálne periodiká.
K nim pribudol v decembri nový projekt Školy SR, kde prinášame správy o minulosti,
súčasnosti a významných absolventoch rôznych škôl v rámci krajiny. Prvými dvomi
boli gymnázium Revúca a ZŠ Kvačany
Ekonomická redakcia:
Kľúčovou domácou spravodajskou prioritou v roku 2012 boli parlamentné voľby
a nástup novej vlády. Nový kabinet od začiatku pracoval na zásadných zmenách
v daňovej a odvodovej legislatíve, ako aj v Zákonníku práce, a týmto témam sa
ekonomická redakcia pravidelne a podrobne venovala. Okrem pokrývania aktualít
redaktori k pripravovaným a schvaľovaným zmenám oslovovali ekonómov, analytikov
či zástupcov rôznorodých profesijných združení.
Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré stáli pred novou vládou, bola potreba výrazného
znižovania deficitu verejných financií. Ministerstvo financií v tejto súvislosti priebežne
predstavovalo rozsiahly balík opatrení, ktorý následne prechádzal celým
legislatívnym procesom, až kým nebol v decembri 2012 v Národnej rade SR
schválený rozpočet na budúci rok s plánovaným deficitom nižším ako 3 % HDP.
Ekonomická redakcia sa tejto téme počas celého roka detailne venovala.
Pravidelné miesto v ekonomickom servise TASR mali aj rôznorodé témy týkajúce sa
oblasti dopravy, poľnohospodárstva, energetiky či turizmu.
V zahraničí bola najväčšia pozornosť sústredená na pokračujúcu krízu v eurozóne,
ktorej sa počas celého roka denne venovala prekladateľská sekcia ekonomickej
redakcie. Okrem spomínaných nosných tém redakcia v roku 2012 prinášala na
pravidelnej báze všetky dôležité informácie o činnosti vlády, parlamentu, jednotlivých
ekonomických ministerstiev a ďalších verejných inštitúcií. Prostredníctvom siete
regionálnych spravodajcov pokrývala tiež činnosť významných firiem pôsobiacich vo
všetkých regiónoch SR. Redaktori – prekladatelia okrem kľúčových medzinárodných
tém prinášali aj denné spravodajstvo z medzinárodných akciových, menových
a komoditných trhov, ako aj odľahčené správy a zaujímavosti zo svetovej ekonomiky.
Redakcia medzinárodného spravodajstva:
Zahraničná redakcia:
Prvý polrok 2012 sa z pohľadu zahranično-politického diania niesol predovšetkým
v znamení stupňujúceho sa konfliktu v Sýrii, ktorý v posledných týždňoch už vyústil
do občianskej vojny. Okrem množstva aktualít najrôznejšieho druhu to bol volebný

polrok (Grécko, Rusko, Francúzsko, Srbsko, Egypt, Sýria...), ktorý priniesol množstvo
politických zmien v jednotlivých krajinách.
V druhom polroku patrili medzi najvýznamnejšie udalosti odsúdenie Breivika na 22
rokov väzenia, predvolebná kampaň k americkým prezidentským voľbám, ako i voľby
samotné; udelenie Nobelových cien; oslobodenie chorvátskych generálov Anteho
Gotovinu a Mladena Markača; dianie v Sýrii i Egypte či masová streľba na základnej
škole v americkom Newtowne.
Naši spravodajcovia okrem toho pravidelne pokrývali udalosti, akými boli napríklad
summity EÚ či schôdzky NATO v Bruseli, ako aj demonštrácie v Budapešti či vývoj
okolo slovenského domu v Mlynkoch.
Medzi najvýznamnejšie slovaciká môžeme zaradiť kriminálne kauzy – Karola Mella
v Belize či Bakiho Sadikiho v Kosove.
Zahraničná redakcia sa podieľala aj na témach TASR – Sýria, Kosovo, OSN
a americké prezidentské voľby.
Exportná redakcia:
Redakcia sa v roku 2012 aktívne podieľala na tvorbe anglických bulletinov
a nepretržite zabezpečovala anglický servis o dianí na Slovensku pre všetkých
svojich odberateľov.
Český servis :
V rámci obsahového zamerania správ dominovalo v servise dianie z domácej
politickej scény –z rokovania vlády, parlamentu . Taktiež kľúčové udalosti v štátnej
správe, zdravotníctve, justícii , školstve a vzťahové materiály s ČR a EÚ. Významné
miesto v štruktúre českého servisu mala slovenská ekonomika, štatistiky a firmy s
presahom na český trh.
Športová redakcia:
Z hľadiska rozsahu spravodajstva v súvislosti s celosvetovou sledovanosťou a
verejnou popularitou boli najvýznamnejšími udalosťami roka olympiáda v Londýne,
futbalové ME v Poľsku/Ukrajine a hokejové MS v Helsinkách. Z hokejovej
sféry pribudol štart Slovana Bratislava v prestížnej KHL, naopak, na jeseň sa napriek
hustým rokovaniam nezačala NHL.
Slovenský futbal síce nemal zastúpenie na ME, ale tento športový festival mal v
servise
ŠR
TASR
pochopiteľne
tiež
svoje
špeciálne
postavenie.
Podobne futbalové kvalifikačné zápasy o postup na MS 2016. Zarezonovali
aj tenisové tímové súťaže, Pohár federácie doma proti Francúzsku a v Španielsku, či
Davisov pohár vo Veľkej Británii.
Obrazová redakcia:
V roku 2012 dominovali reportáže z politického a športového života, dianie v kultúre
v podobe otvorenia bratislavskej Reduty, obnovy zámkov, ekonomické témy.
Vrcholom spravodajského roka bola príprava a akt predčasných parlamentných
volieb v marci. Vďaka mimoriadnemu nasadeniu fota a videa sme priniesli
odberateľom takmer online prenosy volebného dňa a noci. Podrobne sme zachytili aj
následné rokovania o zostavení vlády, jej vymenovanie a ustanovujúcu schôdzu NR
SR.
Nemálo času a reportáží sme popri voľbách venovali aj akciám v kauze
Gorila. Koncom zimy sme sa venovali aj mimoriadne silným holomrazom po celom
Slovensku. Zahraničné cesty opäť ovládla športová tematika. Boli sme na
šampionáte v hádzanej v Belehrade a predovšetkým na MS v hokeji vo Švédsku a
Fínsku. Podrobne sme sledovali aj vyvrcholenie hokejovej a futbalovej ligy u nás a
formovanie novej slovenskej futbalovej reprezentácie..
V druhom polroku sa Obrazová redakcia fotom i videom podrobne venovala
dopadom globálnej krízy na ekonomiku v krajoch a mestách, rušeniu výrobných
prevádzok, prepúšťaniu zamestnancov. Cez prázdninové obdobie sme priniesli
reportáže najvyťaženejších stredísk cestovného ruchu, reportáže z dôsledkov

nadmerného sucha najmä na juhovýchode SR- vodných nádrží Šírava, Domaša,
Ružín.
Fotom a videom sme zachytili summit priateľov kohézie, návštevu predsedu EK
M.Barrosa, predsedu EP Schultza, 20 výročie prijatia Ústavy SR. Od septembra až
dodnes sme sledovali prípravu a samotné protesty a rokovania OZ školstva, vedy a
techniky, protesty študentov, súvisiace rokovania na vládnej úrovni. Redakcia
podobne zmapovala aktivity LOZ, OZ pôrodných sestier a zdrav.pracovníkov.
Absolvovali sme prvé rokovanie vlád ČR a SR.
V oblasti kultúry sme napríklad priblížili Noc divadiel, prípravy Košíc na EHMK,
diskusiu o násilí v televíznom vysielaní, postupnú opravu požiarom poškodenej
Krásnej Hôrky.
Mimoriadne na počet foto a video reportáží bolo dianie v športe. Príprava na OH
našich športovcov, výborne zvládnuté dianie na OH.
Zaznamenávali sme prípravu Slovana na premiérový štart v KHL, prípravu hokejovej
reprezentácie na nemeckom a švajčiarskom pohári, štart futbalovej, hokejovej,
basketbalovej, volejbalovej a hádzanárskej ligy.
Za druhý polrok sme pokryli aj množstvo charitatívnych, filmových a divadelných
udalostí.
Redakcia dokumentačných databáz:
Redakcia (RDD)
v roku 2012 prispievala do všetkých servisov TASR, ale
predovšetkým robila pre našich klientov. Do servisu prispievajú redaktori
predovšetkým pravidelnými dennými materiálmi ako Historický kalendár (HK),
Pranostiky, Charakteristiky mena a raňajší prehľad denníkov – Výber z dennej tlače.
RDD denne archivuje základné slovenské denníky. Od novembra do HK pridávame
členov vlády a štátnych taj.
Ďalšou každodennou činnosťou RDD, do ktorej sú zapojení všetci členovia redakcie,
je Hot-line servis pre piatich zákazníkov v časovom rozpätí od 8.00 do 16.00 hodiny.
Redaktori RDD priebežne prispievali aj do týždenných tém TASR.
Na záver generálny riaditeľ konštatoval, že TASR aj naďalej intenzívne
zabezpečuje celý rad funkcií vo verejnom záujme. Služby, ktoré poskytuje verejnosti
majú pevné legislatívne pravidlá o objektivite a vyváženosti. Predložený materiál
bude slúžiť ako podklad do Správy TASR za rok 2012, ktorý agentúra predkladá do
mediálneho parlamentného výboru.
Predseda rady sa poďakoval generálnemu riaditeľovi a otvoril rozpravu.
E.Holásková – za zaujímala o zabezpečenie spravodajstva z Bruselu.
J.Rezník – spravodajstvo z Bruselu pokrýva Jaroslav Novák. Generálny riaditeľ
vyslovil spokojnosť s jeho prácou.
Po ukončení rozpravy predniesol predseda Správnej rady TASR návrh na uznesenie
a dal o ňom hlasovať.
UZNESENIE č.44/2012:
SR TASR berie na vedomie predložený materiál - Vyhodnotenie roka 2012 v

agentúrnom spravodajstve.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté
2/

Business plán k podnikateľskému zámeru TASR

Predseda rady požiadal generálneho riaditeľa, aby predstavil členom rady
business plán k podnikateľskému zámeru TASR.
Na úvod PhDr. Jaroslav Rezník pripomenul, že na základe už schváleného
materiálu Správnou radou na októbrovom zasadnutí - Podnikateľský zámer
TASR - predkladá k tomuto projektu business plán. Zdôraznil, že po spustení
projektu musia platiť presné pravidlá. Príjmy sú tvorené z predaja reklamného
priestoru. Poznamenal, že odhad predaja na trojročné obdobie (roky
2013,2014 a 2015) je stanovený veľmi konzervatívne. Informoval o
perspektívnom vývoji na mediálnom trhu.
Ďalej generálny riaditeľ podrobne rozobral jednotlivé kapitoly business plánu
a zdôraznil, že tento projekt prinesie posunutie agentúry a zvýšenie jej
spoločenského významu.
Predseda rady sa poďakoval generálnemu riaditeľovi a otvoril rozpravu.
Všetci členovia rady sa aktívne zapojili do diskusie a rozoberali jednotlivé kapitoly
prijmov a výdajov predloženého business plánu na roky 2013- 2015 .

P.Alakša – zaujímal sa o náklady na technológiu v jednotlivých rokoch.
V.Masár – okrem otázok týkajúcich sa zdaňovania , delenia zisku a dopadu
na rozpočet TASR pripomienkoval anglickú terminológiu, ktorá v niektorých
ekonomických výrazoch nie je správna a preto odporučil používať slovenské
termíny.
J.Rezník- zodpovedal na všetky otázky členov rady. Poznameval, že tento
projekt prinesie do budúcnosti i kvalitatívny rozvoj agentúry.
Po ukončení rozpravy predniesol predseda Správnej rady TASR návrh na uznesenie
a dal o ňom hlasovať.
UZNESENIE č.45/2012:
SR TASR schvaľuje predložený materiál - Business plán k podnikateľskému

zámeru TASR.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté
3/ Očakávané dominanty v agentúrnom spravodajstve v roku 2013

Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi , aby oboznámil
členov rady s predloženým materiálom.

Generálny riaditeľ povedal, že prioritou pre rok 2013 budú voľby do orgánov VÚC.
V súvislosti s inými voľbami (prezidentskými 2014) budú redakcie pozorne sledovať,
ktorí kandidáti vstúpia do predvolebného boja. Taktiež naprieč všetkými redakciami
budeme v roku 2013 klásť dôraz na podrobné pokrytie udalostí súvisiacich s jubileom
príchodu vierozvestov na územie Slovenska a projekt EHMK 2013 Košice.
Niektoré ďalšie dominanty z pohľadu jednotlivých redakcií nasledujú:
Domáca redakcia:
Okrem iných a už spomenutých, bude prioritou roka aj vývoj na generálnej
prokuratúre a možné hľadanie nového GP. V oblasti zdravotníctva budeme sledovať,
či vláda zavŕši snahu o vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne a ako sa skončia
medzinárodné arbitráže súvisiace s vyvlastnením súkromných zdravotných poisťovní.
V oblasti vnútra bude prioritou pokrývanie aktivít na vytvorenie ESO. V oblasti
obrany, či sa uvedie do života zavedenie dobrovoľnej vojenskej služby.
Ekonomická redakcia:
Od 1. januára vstupuje do platnosti množstvo zmien v oblasti daní, odvodov
a dôchodkového systému. Mení sa tiež Zákonník práce. Sledovanie dopadov týchto
legislatívnych zmien na ľudí a slovenskú ekonomiku bude začiatkom roka prioritou
ekonomickej redakcie TASR. Rok 2013 bude náročný aj v oblasti konsolidácie
verejných financií. Slovensko sa zaviazalo, že deficit stlačí pod 3 % hrubého
domáceho produktu. Zo spravodajského pohľadu pôjde o jednu z priorít počas
celého roka. V poslednom čase viacero zahraničných investorov avizovalo svoj
odchod zo Slovenska. Redakcia bude v tejto súvislosti sledovať aj ďalšie potenciálne
odchody, rovnako aj prípadné príchody nových investorov na Slovensko.
Ďalšou oblasťou, na ktorú sa ekonomická redakcia TASR v budúcom roku sústredí,
bude vývoj na pracovnom trhu. V súvislosti so spomaľovaním ekonomického rastu a
výraznými zmenami v pracovno-právnej legislatíve sa objavujú signály o možných
hromadných prepúšťaniach v slovenských firmách.
Témou, ktorá má nadnárodný rozmer a zároveň výrazný vplyv na Slovensko, je
dlhová kríza v eurozóne a pokračovanie snáh členských krajín o jej zmiernenie. Zo
spravodajského pohľadu bude potrebné na dennej báze sledovať dianie v Európskej
únii, ako aj reakcie a dôsledky tohto vývoja na Slovensku.
Obrazová redakcia:
Okrem už spomínaných „celoagentúrnach“ dominánt roku 2013 (župné voľby, oslavy
vierozvestcov Cyrila a Metoda, EHMK Košice) bude pre redakciu dôležité kvalitne
pokryť MS v hokeji, dôsledne sledovať vývoj v bojoch futbalového národného tímu
o MS 2014 a venovať sa aj ďalším športovým vrcholom roka – domácim a
zahraničným.
Redakcia sa bude tiež podrobne venovať vývoju globálnej krízy najmä v EÚ, krokom
vlády na udržanie deficitu rozpočtu vo verejných financiách, vývoju zamestnanosti a
dopadom krízy v jednotlivých krajoch.
Dlhodobou snahou Obrazovej redakcie je prinášať čoraz viac zaujímavostí z
regiónov, najmä však aktualít.
Redakcia medzinárodného spravodajstva:
Aj v rozmere zahraničných udalostí prinesie rok 2013 niekoľko dominánt. Medzi
najvýznamnejšie určite patria prezidentské voľby v ČR (ak sa uskutočnia v riadnom
termíne), Chorvátsko sa stane oficiálnym členom EÚ, či parlamentné voľby v Izraeli.
Redaktori budú aj naďalej pozorne sledovať konflikt v Sýrii, vývoj v Egypte a ďalších
krajinách po arabskej jari, politické a sociálne dopady ekonomickej krízy v Grécku a
ďalších krajinách, vývoj na Balkáne. Zvýšenú iniciatívu a aktivitu bude redakcia
vynakladať na zachytávanie a monitorovanie slovacikových aktualít.
Športová redakcia:
Dominantné postavenie budú mať opäť hokejové MS v Helsinkách, ktoré by však v
prípade bojov o medaily tentoraz pre slovenský hokej vyvrcholili vo Švédsku.
Hokejisti Slovana Bratislava senzačne smerujú do play off KHL.

Množstvo kapacít a spravodajskej energie odčerpajú aj futbalové kvalifikačné
zápasy MS 2016 doma proti Litve (marec) a Bosne (september), vonku v
Lichtenštajnsku (jún), Bosne (september), Grécku (október) a Lotyšsku (október),
plus prípravné zápasy v Belgicku (vo februári v Bruggách) a Švédsku (v marci v
Žiline), plus ešte neurčené prípravné zápasy v asociačných termínoch v auguste a v
novembri.
V silnom spravodajskom očakávaní sú aj júnové basketbalové ME vo Francúzsku s
účasťou Sloveniek. Ďalej tenisový Fed Cup v Srbsku (február), ak Slovenky vyhrajú,
v apríli proti Rusku v Moskve. Tenisový Davis Cup na Ukrajine (február), ak Slováci
vyhrajú, v apríli privítajú Švédov a v septembri by hrali baráž o svetovú skupinu.
Kolíziou termínov a nahustením udalostí bude náročné najmä vyvrcholenie zimy,
lebo okrem marcových záverov rôznych dlhodobých seriálov sa vo februári
uskutočnia biatlonové MS v Novom Měste na Morave, MS v alpskom lyžovaní v
Schladmingu i MS v severských lyžiarskach disciplínach vo Val di Fiemme.
Predseda rady sa poďakoval generálnemu riaditeľovi a otvoril rozpravu.
Keďže členovia rady nemali pripomienky ani otázky k tomuto materiálu predseda
rady navrhol uznesenie.
UZNESENIE č.44/2012:
SR TASR berie na vedomie predložený materiál - Očakávané dominanty v
agentúrnom spravodajstve v roku 2013

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté

4. Rôzne

Členovia správnej rady sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia 17.1. 2013
(štvrtok) o 15,00 h.

Bratislava 20.12. 2012

Zapísal: V. Masár v. r.
Predseda správnej rady TASR

